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Informacje wstępne

Informacje dotyczące podręcznika „Przewodnik po operacjach
podstawowych”
W niniejszym podręczniku „Przewodnik po operacjach podstawowych” opisano połączenia i
ustawienia wymagane do używania kamery z komputerem oraz podstawowe instrukcje obsługi
oprogramowania znajdującego się na płycie CD.
Płyta CD zawiera poniższe oprogramowanie.
Picture Package: tylko komputery z systemem Windows
Pakietu Picture Package nie można używać na komputerze Macintosh. Zdjęcia z karty „Memory Stick
Duo” można kopiować na komputer Macintosh tylko po podłączeniu do niego kamery.
W rozdziałach od 1 do 6 opisano operacje, które można wykonać na komputerze z systemem Windows.
Informacje na temat korzystania z komputera Macintosh znajdują się w sekcji „Rozdział 7: Korzystanie z
oprogramowania na komputerze Macintosh”

Uwaga
z Przedstawione w podręczniku „Przewodnik po operacjach podstawowych” obrazy ekranów dotyczą systemu Windows XP.
W zależności od posiadanego systemu operacyjnego stan ekranu może się różnić.
Do góry

Następna

Informacje wstępne

Pomoc ekranowa pakietu oprogramowania
Ta Pomoc zawiera dokładne instrukcje obsługi pakietu Picture Package.
Kliknij ikonę
w prawym górnym rogu ekranu, aby uruchomić Pomoc ekranową.

Wstecz

Do góry

Rozdział 1: Pierwsza instalacja

Czynności przygotowawcze
Poniżej znajduje się przegląd czynności przygotowawczych, które należy wykonać przy pierwszym
korzystaniu z kamery w połączeniu z komputerem z systemem Windows. (Aby uzyskać informacje na
temat przygotowywania komputera Macintosh, kliknij łącze „Rozdział 7: Korzystanie z oprogramowania
na komputerze Macintosh”).

1

Jeśli oprogramowanie nie zostało jeszcze zainstalowane, wykonaj to teraz.
Patrz „Czynność 1: Instalacja oprogramowania”. <Szczegóły>

Jeśli oprogramowanie zostało już zainstalowane zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w instrukcji
obsługi dostarczonej z kamerą, ponowna jego instalacja nie jest konieczna.

2

Podłącz po raz pierwszy kamerę do złącza USB komputera w celu sprawdzenia, czy
komputer wykrywa urządzenie.
Patrz „Czynność 2: Podłączanie przy użyciu kabla USB” <Szczegóły>

Od tego momentu zaczynasz rzeczywiście używać kamery z komputerem.
Do góry

Dalej

Rozdział 1: Pierwsza instalacja

Czynność 1: Instalacja oprogramowania
Instalacja oprogramowania na komputerze z systemem Windows umożliwia edycję nagranych
filmów i zrobionych zdjęć. Oprogramowanie należy zainstalować jedynie przed pierwszym użyciem.

1

Upewnij się, że kamera nie jest podłączona do komputera.

2

Włącz komputer.
W celu zainstalowania oprogramowania należy zalogować się jako członek grupy
Administratorzy.
Przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.

3

Włóż płytę CD do stacji dysków komputera.
Pojawi się ekran instalacyjny.

Jeśli ekran się nie pojawi
1 Kliknij dwukrotnie ikonę [My Computer]. (W systemie Windows XP kliknij przycisk [Start], a następnie kliknij polecenie [My
Computer].)
2Kliknij dwukrotnie ikonę [PICTUREPACKAGE] (stacja dysków)*.
* Nazwy dysków, np. (E:), mogą różnić się w zależności od komputera.

4

Kliknij przycisk [Install].

W zależności od systemu operacyjnego na komputerze, na ekranie może pojawić się komunikat
informujący o tym, że automatyczna instalacja podręcznika „Przewodnik po operacjach
podstawowych” (czyli tego podręcznika) za pomocą kreatora instalacji InstallShield Wizard nie jest
możliwa. W takim przypadku ręcznie skopiuj podręcznik „Przewodnik po operacjach
podstawowych”, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym komunikacie.

5

Wybierz język instalowanej aplikacji, a następnie kliknij przycisk [Next].

6

Kliknij przycisk [Next].

7

Przeczytaj [License Agreement], zaznacz opcję [I accept the terms of the license
agreement], jeśli zgadzasz się na warunki umowy licencyjnej, a następnie kliknij
przycisk [Next].

8

Wybierz lokalizację dla instalowanego oprogramowania, a następnie kliknij przycisk
[Next].

9

Wybierz system wideo kamery, a następnie kliknij przycisk [Next].

10

Kliknij przycisk [Install] na ekranie [Ready to Install the Program].

Rozpocznie się instalacja oprogramowania Picture Package.

11

Kliknij przycisk [Next], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie w celu zainstalowania podręcznika „Przewodnik po operacjach
podstawowych”.

Na niektórych komputerach ekran ten się nie pojawia.
W takim przypadku przejdź do czynności 12.

12 Kliknij przycisk [Next], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie w celu zainstalowania programu ImageMixer EasyStepDVD.

13

Jeśli pojawi się ekran [Installing Microsoft (R) DirectX(R)], wykonaj czynności
opisane poniżej w celu zainstalowania programu DirectX 9.0c. Jeśli nie, przejdź do
czynności 14.
1 Przeczytaj [License Agreement], a następnie kliknij przycisk [Next].

2 Kliknij przycisk [Next].

3 Kliknij przycisk [Finish].

14 Upewnij się, że jest zaznaczona opcja [Yes, I want to restart my computer now.], a
następnie kliknij przycisk [Finish].

Komputer zostanie wyłączony, a następnie w sposób automatyczny ponownie uruchomiony
(Restart).
Na pulpicie pojawią się ikony skrótów [Picture Package Menu] i [Picture Package Menu destination
Folder] (oraz [Przewodnik po operacjach podstawowych], jeśli podręcznik ten został zainstalowany
w ramach czynności 10).

15 Wyjmij płytę CD ze stacji dysków komputera.
W przypadku pytań dotyczących oprogramowania
z
z

Informacje na temat oprogramowania Picture Package można uzyskać pod adresem:
http://www.ppackage.com/
Informacje kontaktowe znajdują się w pakiecie CD-ROM dostarczonym z kamerą.
Wstecz

Do góry

Dalej

Rozdział 1: Pierwsza instalacja

Czynność 2: Podłączanie przy użyciu kabla USB
W poniższej sekcji opisano sposób podłączenia kamery do komputera przy użyciu kabla USB oraz
upewnienia się, że komputer wykrywa kamerę.
Ilustracja przedstawiająca sposób podłączenia (kabel USB i gniazdo USB)

Przed wykonaniem czynności opisanych poniżej należy zainstalować na komputerze pakiet Picture
Package. <Szczegóły>
Niewłączenie zasilania lub dokonanie podłączeń w kolejności różniącej się od opisanej w poniższych
czynnościach może spowodować, że kamera nie zostanie wykryta przez komputer.
Uwaga
z Podczas podłączania kamery do komputera należy pamiętać, aby włożyć złącze we właściwym kierunku. Wkładanie
złącza na siłę może spowodować uszkodzenie kabla lub kamery.
Wskazówka
z Kamera jest zgodna ze standardem Hi-Speed USB (USB 2.0). Szybkość przesyłania danych może być większa w
przypadku korzystania z komputera zgodnego z Hi-Speed USB (USB 2.0). W przypadku podłączenia interfejsu USB
niezgodnego z Hi-Speed USB (USB 2.0) szybkość przesyłania danych będzie taka jak dla standardu USB 1.1 (USB FullSpeed).

1

Włącz komputer.
Zaloguj się jako członek grupy Administratorzy.
Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.

2

Podłącz kamerę do źródła zasilania, włącz ją, a następnie naciśnij przycisk
PLAY/EDIT.
Jako źródła zasilania użyj zasilacza sieciowego.
Szczegółowe informacje na temat posługiwania się przełącznikiem POWER i lokalizacji przycisku
PLAY/EDIT znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej z kamerą.

3

Włóż do kamery płytę lub kartę „Memory Stick Duo”.

4

Dokładnie podłącz kabel USB do gniazda USB na komputerze.
Szczegółowe informacje na temat lokalizacji gniazda USB znajdują się w instrukcji obsługi
dostarczonej z kamerą.

5

Podłącz drugi koniec kabla USB do gniazda USB na komputerze.
Na ekranie kamery zostanie wyświetlone menu [WYBÓR USB].

Wskazówka
z Po wyświetleniu tego ekranu wybierz żądaną opcję menu. Szczegółowe informacje na temat wybierania opcji menu
znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej z kamerą.

6

W przypadku obrazów na płycie wybierz opcję [ KOMPUTER]. W przypadku
obrazów na karcie „Memory Stick Duo” wybierz opcję [ KOMPUTER].

Jeśli wybrano opcję [

KOMPUTER]

Po pierwszym podłączeniu kamery do komputera i wybraniu opcji [
czynności. Następnym razem nie będzie trzeba ich wykonywać.

KOMPUTER] wykonaj poniższe

Uwaga
z Przy pierwszym podłączeniu kamery do portu USB na komputerze może zostać wyświetlony poniższy ekran. W takim
przypadku ponownie wykonaj czynności opisane poniżej.
Wskazówka
z Po wybraniu opcji [
KOMPUTER] możesz wykonać te czynności, używając standardowego sterownika zainstalowanego
na komputerze. Nie musisz instalować sterownika USB.

Windows XP
Windows 2000
Windows XP
Komputer wykrywa kamerę. Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Windows XP z
dodatkiem SP2, zostanie wyświetlony ekran [Welcome to the Found New Hardware Wizard].
Zaznacz opcję [No, not this time] to
i kliknij przycisk [Next].
Jeśli na komputerze nie ma zainstalowanego systemu Windows XP z dodatkiem SP2, wykonaj
czynności opisane poniżej.

1 Zaznacz opcję [Install the software automatically (Recommended)] i kliknij przycisk [Next].

2 Upewnij się, że jako najlepszy odpowiednik jest zaznaczona pozycja [Sony DVD Handycam] i kliknij przycisk [Next].
Kliknij pozycję [Sony DVD Handycam], jeśli nie jest zaznaczona.

3 Kliknij przycisk [Finish].

Na ekranie zostanie automatycznie wyświetlone menu [Picture Package Menu].

Kamera i komputer są ze sobą połączone.
Windows 2000
Komputer wykrywa kamerę i pojawia się okno dialogowe [Found New Hardware]. Automatycznie
odbywa się instalacja sterownika USB.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Na ekranie zostanie automatycznie wyświetlone menu [Picture Package Menu].

Komputer zostanie ponownie uruchomiony. Kamera i komputer są ze sobą połączone.
Wskazówka
z Jeśli menu [Picture Package Menu] nie zostanie wyświetlone, zajrzyj do sekcji „Rozwiązywanie problemów”. <Szczegóły>

Zalecany sposób podłączenia kabla USB
Podłącz kamerę w sposób przedstawiony na ilustracji poniżej.
z
z

Podłącz kabel USB do kamery oraz do gniazda USB komputera; upewnij się, że do gniazd USB nie podłączono żadnych
innych urządzeń.
Jeśli na standardowe wyposażenie komputera składa się klawiatura i mysz, które są podłączone do gniazd USB, nie
odłączaj ich, a kamerę podłącz do komputera przy użyciu kabla USB włożonego do wolnego portu USB.

Uwagi
z Nie gwarantuje się działania kamery w przypadku podłączenia do portów USB komputera dwóch lub więcej urządzeń.
z Nie gwarantuje się działania kamery w przypadku podłączenia kabla USB do gniazda USB na klawiaturze lub do
koncentratora USB.
z Upewnij się, że kabel USB został podłączony do portu USB na komputerze.
z W zależności od komputera sceny mogą nie być poprawnie przesyłane. W takim przypadku ustaw dla opcji [SZYBK.USB]
na kamerze wartość [PEŁNA SZYBK.].
z Nie gwarantuje się działania kamery we wszystkich systemach.

Odłączanie kabla USB
1 Na ekranie [

KOMPUTER] lub [

KOMPUTER] kamery dotknij opcji [KON].

2 Kliknij ikonę [Unplug or eject hardware] w obszarze powiadomień paska zadań.

Kliknij opcję [Safely remove USB Mass Storage Device].

3 Kliknij przycisk [OK].
4 Na ekranie LCD kamery dotknij opcji [KON].

5 Odłącz kabel USB od komputera.

Przełączanie nośnika (płyta/karta „Memory Stick Duo”)
W czynności 4 w sekcji „Odłączanie kabla USB” dotknij menu [WYBÓR FUNKC.], a następnie wybierz
żądany nośnik.
Uwagi
z Nie odłączaj kabla USB, gdy pali się lampka dostępu.
z Przed wyłączaniem kamery nie zapomnij o odłączeniu kabla USB.
z W przypadku podłączenia kamery do komputera w trybie [
KOMPUTER] odłącz kabel USB zgodnie z odpowiednią
procedurą. W przeciwnym wypadku pliki na karcie „Memory Stick Duo” mogą nie zostać poprawnie zaktualizowane. Może
to również spowodować, że karta „Memory Stick Duo” będzie działała nieprawidłowo.
Wstecz

Do góry

Rozdział 2: Funkcje pakietu Picture Package Ver.1.8.1
Pakiet Picture Package to zestaw aplikacji pracujących w systemie Windows i wyposażonych w
następujące funkcje. (Informacje
na temat korzystania z komputera Macintosh znajdują się w sekcji „Rozdział 7: Korzystanie z
oprogramowania na komputerze Macintosh”).
Po podłączeniu kamery do komputera lub dwukrotnym kliknięciu na pulpicie ikony [Picture Package
Menu] pojawia się menu [Picture Package Menu].
W menu [Picture Package Menu] są wyświetlane następujące aplikacje.

Viewing and Handling Pictures

Picture Package DVD Viewer <Szczegóły>

Można przeglądać filmy i zdjęcia, klikając odpowiednie miniatury. Filmy i zdjęcia są zapisywane w folderach według dat ich
wykonania. Można usuwać niepotrzebne sceny z filmu lub tworzyć płyty DVD z menu.

Music Video/Slideshow Producer

Picture Package Producer2 <Szczegóły>

Można wybierać ulubione filmy i zdjęcia i łatwo tworzyć oryginalne wideo z dodaną muzyką i stylami wizualnymi.

Duplicating Disc

Picture Package Duplicator <Szczegóły>

Można skopiować płytę nagraną za pomocą kamery.
Do góry

Rozdział 3: Oglądanie/kopiowanie filmów i zdjęć na komputerze

Oglądanie na komputerze filmów i zdjęć znajdujących się na płycie
Po podłączeniu kamery do komputera filmy i zdjęcia nagrane na płycie można oglądać na komputerze.
Wskazówki
z Filmy i zdjęcia nagrane na płycie za pomocą kamery można oglądać na komputerze po włożeniu płyty do stacji DVD
komputera. <Szczegóły>
z W przypadku oglądania filmów i zdjęć gdy kamera jest podłączona do komputera, nie jest konieczne zamknięcie płyty.
z Filmy szerokoekranowe 16:9 są odtwarzane w trybie 16:9.

1

Włącz komputer.
Zaloguj się jako członek grupy Administratorzy.

2

Podłącz kamerę do źródła zasilania, włącz ją, a następnie naciśnij przycisk
PLAY/EDIT.
Jako źródła zasilania użyj zasilacza sieciowego.
Szczegółowe informacje na temat posługiwania się przełącznikiem POWER i lokalizacji przycisku
PLAY/EDIT znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej z kamerą.

3

Włóż do kamery nagraną płytę.

4

Podłącz kamerę do komputera. <Szczegóły>
Na ekranie kamery zostanie wyświetlone menu [WYBÓR USB].

5

Wybierz opcję [

KOMPUTER] na ekranie kamery.

Na ekranie zostanie automatycznie wyświetlone menu [Picture Package Menu].

Wskazówka
z Menu [Picture Package Menu] można wyświetlić, klikając dwukrotnie ikonę [Picture Package Menu] na pulpicie.

6

Kliknij pozycję [Viewing and Handling Pictures].
Zostanie uruchomiona aplikacja [Picture Package DVD Viewer].

7

Kliknij kartę [DVD]

8

Aby obejrzeć film, kliknij pozycję [Movies]. Aby obejrzeć zdjęcia, kliknij pozycję [Still
Images].

[DVD Handycam].

Informacje z płyty zostaną automatycznie pobrane i pojawi się lista miniatur filmów i zdjęć.

Wskazówka
z Klikając miniaturę prawym przyciskiem myszy, można wyświetlić informacje o filmie lub zdjęciu.

9

Kliknij dwukrotnie film lub zdjęcie, które chcesz wyświetlić.
Pojawi się ekran podglądu.
Pliki filmowe

Za pomocą przycisków znajdujących się u góry ekranu można odtwarzać filmy oraz kończyć lub
zatrzymywać ich odtwarzanie.
Pliki zdjęć

Za pomocą przycisków znajdujących się u góry ekranu można drukować i powiększać obrazy.
W przypadku danych zgodnych z Exif kliknij ikonę
(Exif), aby wyświetlić informacje dotyczące
nagrywania, takie jak prędkość migawki, ekspozycja, przysłona itp.
Uwaga
z W zależności od komputera odtwarzanie filmu lub dźwięku może zostać czasowo zatrzymane. <Szczegóły>

Oglądanie filmów i zdjęć znajdujących się na dysku twardym komputera
W kroku 7 wybierz kartę [Hard disk]. Kliknij dwukrotnie film lub zdjęcie, które chcesz wyświetlić.
Pojawi się ekran podglądu filmu lub zdjęcia.

Oglądanie filmów i zdjęć znajdujących się na płycie w stacji DVD komputera
Uwagi
z W przypadku, gdy do oglądania płyty nagranej za pomocą kamery jest używana stacja DVD komputera, najpierw trzeba
zamknąć płytę.
z Płytę DVD+RW również trzeba zamknąć przed odtworzeniem jej przy użyciu stacji DVD komputera. Odtworzenie płyty
bez uprzedniego zamknięcia może spowodować jej uszkodzenie.
z Stacja DVD komputera musi odczytywać płyty DVD 8 cm.
1 Włącz komputer.
Zaloguj się jako członek grupy Administratorzy.
2 Włóż nagraną płytę do stacji DVD komputera.
3 Kliknij dwukrotnie ikonę [Picture Package Menu] na pulpicie.
Na ekranie zostanie wyświetlone menu [Picture Package Menu].
4 Kliknij pozycję [Viewing and Handling Pictures].
Zostanie uruchomiona aplikacja [Picture Package DVD Viewer].
5 Kliknij kartę [DVD].
6 Kliknij pozycję [DVD Drive].
7 Kliknij dwukrotnie film lub zdjęcie, które chcesz wyświetlić.
Do góry

Dalej

Rozdział 3: Oglądanie/kopiowanie filmów i zdjęć na komputerze

Kopiowanie na komputer filmów i zdjęć znajdujących się na płycie
Po podłączeniu kamery do komputera filmy i zdjęcia nagrane na płycie można skopiować na komputer.
Filmy i zdjęcia skopiowane z kamery są zapisywane w folderach według dat.
Wskazówka
z Filmy i zdjęcia nagrane na płycie za pomocą kamery można skopiować na komputer po włożeniu płyty do stacji DVD
komputera. <Szczegóły>

1

Włącz komputer.
Zaloguj się jako członek grupy Administratorzy.

2

Podłącz kamerę do źródła zasilania, włącz ją, a następnie naciśnij przycisk
PLAY/EDIT.
Jako źródła zasilania użyj zasilacza sieciowego.
Szczegółowe informacje na temat posługiwania się przełącznikiem POWER i lokalizacji przycisku
PLAY/EDIT znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej z kamerą.

3

Włóż do kamery nagraną płytę.

4

Podłącz kamerę do komputera. <Szczegóły>
Na ekranie LCD kamery zostanie wyświetlone menu [WYBÓR USB].

5

Wybierz opcję [

KOMPUTER] na ekranie kamery.

Na ekranie zostanie automatycznie wyświetlone menu [Picture Package Menu].

Wskazówka
z Menu [Picture Package Menu] można wyświetlić, klikając dwukrotnie ikonę [Picture Package Menu] na pulpicie.

6

Kliknij pozycję [Viewing and Handling Pictures].
Zostanie uruchomiona aplikacja [Picture Package DVD Viewer].

7

Kliknij kartę [DVD]

8

Aby skopiować filmy, kliknij pozycję [Movies]; aby skopiować zdjęcia, kliknij pozycję
[Still Images].

9

Zaznacz pola wyboru na ekranie miniatur, aby wybrać filmy i zdjęcia do skopiowania.

[DVD Handycam].

Wybrane filmy i zdjęcia są oznaczane znakiem

.

Wskazówka
z Możesz również zaznaczyć pola wyboru na ekranie podglądu.

10

Kliknij przycisk [Copy to hard disk].

Filmy i zdjęcia zostaną skopiowane na dysk twardy komputera.

Wskazówka
z Po kliknięciu przycisku [Options] pojawia się ekran, na którym można zmienić folder docelowy kopiowanych plików.

Funkcje folderów
Za pomocą aplikacji [Picture Package DVD Viewer] filmy i zdjęcia skopiowane z kamery są zapisywane
w folderach według dat. Foldery są podzielone na grupy według roku utworzenia. Można wybierać i
oglądać filmy i zdjęcia z dowolnego folderu lub urządzenia pamięci.

Informacje na temat folderów docelowych i nazw plików
Filmy i zdjęcia są kopiowane do podfolderów [Date] w folderze [Picture Package] znajdującym się w
folderze [My Documents] lub [My Pictures]. Lokalizacja docelowa, w której są zapisywane filmy i
zdjęcia, zależy od systemu operacyjnego.

Kopiowanie filmów i zdjęć z płyty w stacji DVD komputera
Uwagi
z Płytę nagraną za pomocą kamery trzeba zamknąć przed włożeniem jej do stacji DVD komputera w celu skopiowania
obrazów.
z Płytę DVD+RW również trzeba zamknąć przed odtworzeniem jej przy użyciu stacji DVD komputera.
z Stacja DVD komputera musi odczytywać płyty DVD 8 cm.
1 Włącz komputer.
Zaloguj się jako członek grupy Administratorzy.
2 Włóż nagraną płytę do stacji DVD komputera.
3Kliknij dwukrotnie ikonę [Picture Package Menu] na pulpicie.
Na ekranie zostanie wyświetlone menu [Picture Package Menu].
4 Kliknij pozycję [Viewing and Handling Pictures].
Zostanie uruchomiona aplikacja [Picture Package DVD Viewer].

5 Kliknij kartę [DVD].
6 Kliknij pozycję [DVD Drive].
7 Zaznacz pola wyboru na ekranie miniatur, aby wybrać filmy i zdjęcia do skopiowania.
8 Kliknij przycisk [Copy to hard disk].
Wstecz

Do góry

Dalej

Rozdział 3: Oglądanie/kopiowanie filmów i zdjęć na komputerze

Kopiowanie zdjęć z karty „Memory Stick Duo”
Jeśli komputer jest wyposażony w gniazdo na kartę Memory Stick
Włóż kartę „Memory Stick Duo”, na której nagrano obrazy, do przejściówki Memory Stick Duo, a
następnie włóż ją do gniazda na kartę Memory Stick w komputerze. Obrazy zostaną automatycznie
skopiowane. Aby sprawdzić lokalizację obrazów nagranych na karcie „Memory Stick Duo”, kliknij
szczegóły. <Szczegóły>

Jeśli kamera jest podłączona do komputera
Do skopiowania obrazów z karty „Memory Stick Duo” na komputer użyj kabla USB.
Ilustracja przedstawiająca sposób podłączenia (kabel USB i gniazdo USB)

Wykonaj poniższe czynności.
Niewłączenie zasilania lub dokonanie podłączeń w kolejności różniącej się od opisanej w poniższych
czynnościach może spowodować, że kamera nie zostanie wykryta przez komputer.

1

Włącz komputer.
Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
Windows 2000/Windows XP
Zaloguj się jako członek grupy Administratorzy.

2

Włóż do kamery kartę „Memory Stick Duo”.

3

Podłącz kamerę do źródła zasilania, włącz ją, a następnie naciśnij przycisk
PLAY/EDIT.
Jako źródła zasilania użyj zasilacza sieciowego.
Szczegółowe informacje na temat posługiwania się przełącznikiem POWER i lokalizacji przycisku
PLAY/EDIT znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej z kamerą.

4

Podłącz kamerę do komputera. <Szczegóły>

5

Wybierz opcję [

KOMPUTER] na ekranie kamery.

Jeśli kabel USB został podłączony po raz pierwszy, wykrycie kamery przez komputer może zająć
trochę czasu.
Pojawi się menu [Picture Package Menu], po czym obrazy zapisane na karcie „Memory Stick Duo”
zostaną automatycznie skopiowane na komputer.

Zmienianie ustawień menu Picture Package Menu
Kliknij kolejno opcje [Copy automatically]
[Settings], aby zmienić ustawienia [Basic], [Copy] i
[Delete].
Kliknij przycisk [Restore defaults], aby przywrócić ustawienia domyślne.

Kopiowanie obrazów na komputer bez użycia menu Picture Package Menu
Kliknij dwukrotnie ikonę [Removable Disk] wyświetlaną w oknie [My Computer]. Następnie metodą
„przeciągnij i upuść” skopiuj obraz do folderu na dysku twardym komputera.

Informacje na temat folderów docelowych i nazw plików
Obrazy przesyłane do komputera przy użyciu menu Picture Package Menu
Obrazy są kopiowane do podfolderów [Date] w folderze [Picture Package] znajdującym się w folderze
[My Documents] lub [My Pictures]. Docelowa lokalizacja, w której obrazy są zapisywane, zależy od
systemu operacyjnego.
Obrazy na karcie „Memory Stick Duo” podłączonej kamery
Obrazy są zapisywane w folderze [Removable Disk] wyświetlanym w oknie [My Computer].

A Folder zawierający pliki obrazów nagrane za pomocą innych kamer bez użycia funkcji tworzenia folderów
B Folder zawierający pliki obrazów nagrane przy użyciu kamery
Foldery poniżej [101MSDCF] są również wyświetlane w następujących lokalizacjach.
- Jeśli liczba plików wynosi 9999.
- W przypadku utworzenia nowego folderu na innej kamerze z funkcją tworzenia folderów
Folder
101 MSDCF
DSC
(do 999 MSDCF)

Plik

Opis
.JPG Plik zdjęcia

oznacza dowolną liczbę z przedziału od 00001 do 09999.
C Folder zawierający dane filmowe nagrane za pomocą innych kamer bez użycia funkcji tworzenia folderów
Wstecz

Do góry

Rozdział 4: Edycja skopiowanych filmów i zdjęć

Usuwanie niepotrzebnych scen ze skopiowanych filmów
Film skopiowany na komputer można edytować za pomocą aplikacji ImageMixer MPEG Cutter.

1

Włącz komputer.
Zaloguj się jako członek grupy Administratorzy.

2

Kliknij dwukrotnie ikonę [Picture Package Menu] na pulpicie.
Na ekranie zostanie wyświetlone menu [Picture Package Menu].

3

Kliknij pozycję [Viewing and Handling Pictures].
Zostanie uruchomiona aplikacja [Picture Package DVD Viewer].

4

Kliknij kartę [Hard disk].

5

Kliknij folder zawierający film, który chcesz edytować.

6

Kliknij dwukrotnie żądany film.
Pojawi się ekran podglądu.

7

Kliknij przycisk [

Edit].

Zostanie uruchomiona aplikacja ImageMixer MPEG Cutter.

8

Kliknij opcję [Cut the specified range].

9

Wyszukaj scenę, którą chcesz usunąć, klikając przycisk [ ] lub [

].

10

Metodą „przeciągnij i upuść” przenieś pierwszą klatkę żądanej sceny do pola
[Start].

11

Metodą „przeciągnij i upuść” przenieś ostatnią klatkę żądanej sceny do pola [End].

12

Kliknij przycisk [Cut].

13

Powtórz kroki od 9 do 12, aby wybrać sceny do usunięcia.

14

Kliknij przycisk [Compile].

Uwaga
z Edytowany film zostaje zapisany jako nowe pliki. Film oryginalny pozostaje.

Szczegółowe informacje znajdują się w Pomocy aplikacji ImageMixer MPEG Cutter.
Do góry

Dalej

Rozdział 4: Edycja skopiowanych filmów i zdjęć

Tworzenie płyty DVD z menu indeksu
Płytę DVD z menu indeksu można utworzyć, umieszczając razem nagrane filmy i zdjęcia na
komputerze jako materiały za pomocą aplikacji ImageMixer EasyStepDVD. Utworzoną płytę DVD
można zapisać wyłącznie na płycie w kamerze.

1

Włącz komputer.
Zaloguj się jako członek grupy Administratorzy.

2

Kliknij dwukrotnie ikonę [Picture Package Menu] na pulpicie.
Na ekranie zostanie wyświetlone menu [Picture Package Menu].

3

Kliknij pozycję [Viewing and Handling Pictures].
Zostanie uruchomiona aplikacja [Picture Package DVD Viewer].

4

Kliknij kartę [Hard disk].

5

Kliknij folder zawierający filmy i zdjęcia, które mają być użyte jako materiały.

6

Wybierz filmy i zdjęcia.
Wybrane filmy i zdjęcia są oznaczane znakiem

7

Kliknij ikonę [

.

Burn DVD].

Pojawi się monit o zamianę płyt DVD. Umieść docelową płytę DVD w kamerze.
Włącz kamerę, naciśnij przycisk PLAY/EDIT, a następnie podłącz kamerę do komputera, wykonując
poniższe czynności.
1 Włącz kamerę, a następnie naciśnij przycisk PLAY/EDIT.
2 Podłącz kamerę do komputera. <Szczegóły>
3 Wybierz opcję [

KOMPUTER] na ekranie kamery.

Uwagi
z Można używać wyłącznie płyt DVD-R/DVD-RW.
z Jako źródła zasilania użyj zasilacza sieciowego.

Zostanie uruchomiona aplikacja ImageMixer EasyStepDVD.

8

Określ tło i tytuł.
Wybierz tło, klikając przycisk [Select Style].
Wybierz tytuł, wpisując tytuł menu w polu [Menu name] lub wprowadzając tytuł wyświetlony poniżej
miniatury, w obszarze [Titles to be added].

9

Kliknij przycisk [Write] na ekranie ImageMixer EasyStepDVD.
Szczegółowe informacje znajdują się w Pomocy aplikacji ImageMixer EasyStepDVD.
Uwagi
z Nie można zapisać płyty DVD w stacji DVD komputera.
z Nie można wyświetlić tła i menu utworzonej płyty DVD na kamerze. Tło i menu można wyświetlić na komputerze
(zgodnym z płytami 8 cm) lub na odtwarzaczu DVD (zgodnym z płytami 8 cm).
Wstecz

Do góry

Rozdział 5: Tworzenie oryginalnego klipu wideo/pokazu slajdów
Do wybranych filmów i zdjęć zapisanych na komputerze można dodać muzykę i style wizualne, a
następnie automatycznie utworzyć oryginalny klip wideo/pokaz slajdów. Oryginalny klip wideo może
zawierać filmy i zdjęcia. Poniżej opisano sposób użycia filmów i zdjęć na komputerze jako materiałów
do utworzenia oryginalnego klipu wideo.
Uwaga
z Wideo utworzone z materiału filmowego nazywa się oryginalnym klipem wideo. Wideo utworzone ze zdjęć nazywa się
pokazem slajdów.
Wskazówka
Oryginalne klipy wideo i pokazy slajdów można zapisywać na dysku twardym komputera lub na płycie w kamerze.

z

1

Włącz komputer.
Zaloguj się jako członek grupy Administratorzy.

2

Kliknij dwukrotnie ikonę [Picture Package Menu] na pulpicie.
Na ekranie zostanie wyświetlone menu [Picture Package Menu].

3

Kliknij aplikację [Music Video/Slideshow Producer].
Zostanie uruchomiona aplikacja [Picture Package Producer2].

4

Kliknij kartę [Hard disk]

folder daty.

5

Wybierz filmy i zdjęcia, które mają być użyte jako materiały.
Wybrane filmy i zdjęcia są oznaczane znakiem

.

Wskazówki
z Po podłączeniu kamery do komputera można wybrać filmy i zdjęcia znajdujące się na płycie w kamerze.
z Filmy i zdjęcia można wybrać z płyty po włożeniu jej do stacji DVD komputera. W takim przypadku najpierw trzeba
zamknąć płytę.
z Płytę DVD+RW również trzeba zamknąć przed odtworzeniem jej przy użyciu stacji DVD komputera. Odtworzenie płyty
bez uprzedniego zamknięcia może spowodować jej uszkodzenie.

6

Kliknij kartę [View selection], a następnie upewnij się, że są zaznaczone odpowiednie
filmy i zdjęcia.

7

Kliknij przycisk [Create].

Wskazówka
z Jeśli jako materiały zostały wybrane obrazy na płycie DVD w kamerze, dane zostaną skopiowane na komputer.

8

Kliknij opcję [Music settings], a następnie wybierz muzykę.

Muzykę inną niż przykładowa muzyka dostępna w aplikacji można wybrać z plików muzycznych
przechowywanych na komputerze lub na płytach CD.
Wybierz muzykę i kliknij przycisk [OK].
Uwaga
z Oto możliwe formaty plików:
- WAV
- MP3

A Wybierz płytę CD z muzyką.
B Wybierz muzykę z tego obszaru.
C Po wybraniu muzyki kliknij przycisk [OK].

9

Kliknij opcję [Style settings], a następnie wybierz styl wizualny.

Można wybrać jeden z 3 dostępnych stylów. Wybierz styl, a następnie kliknij [OK].

A Wybierz styl wizualny.
B Objaśnienie wybranego stylu wizualnego.
C Po wybraniu stylu wizualnego kliknij przycisk [OK].

10

Kliknij opcję [Output settings], a następnie wybierz lokalizację, w której chcesz
zapisać plik.

Wybierz miejsce docelowe pliku i kliknij przycisk [OK].
Jeśli jako miejsce docelowe została wybrana pozycja [DVD], włóż nową płytę do kamery, a
następnie podłącz kamerę do komputera, wykonując poniższe czynności.
1 Włącz kamerę, a następnie naciśnij przycisk PLAY/EDIT.
2 Podłącz kamerę do komputera. <Szczegóły>

3 Wybierz opcję [

KOMPUTER] na ekranie kamery.

Uwagi
z Jako miejsca docelowego można użyć płyty DVD-R lub DVD-RW.
z Jeśli jako miejsce docelowe została wybrana pozycja [DVD], jako źródła zasilania użyj zasilacza sieciowego.

11

Kliknij przycisk [Start].

Rozpocznie się tworzenie wideo.

12

Kliknij przycisk [Yes] lub [No].

W przypadku wybrania jako miejsca docelowego pozycji [Hard disk] wyświetlany jest inny ekran niż
powyższy.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Uwaga
z Wszelkie treści muzyczne osób trzecich pochodzące z płyt CD, Internetu lub innych źródeł są chronioną prawem
autorskim własnością odpowiednich podmiotów i poza zakresem dozwolonym przez obowiązujące prawo
wykorzystywanie treści muzycznych osób trzecich jest zabronione. Dodatkowe informacje na temat wykorzystywania
treści muzycznych osób trzecich można znaleźć w punkcie „Informacja dotycząca praw autorskich”. <Szczegóły>
Wskazówki
z Jeśli utworzony oryginalny klip wideo/pokaz slajdów został zapisany na dysku twardym, można go wyświetlić jako film
przy użyciu aplikacji [Picture Package DVD Viewer]. <Szczegóły>
z W przypadku wybrania jako miejsca docelowego pozycji [DVD] utworzony plik można zapisać na płycie DVD-R lub DVDRW tylko w trybie VIDEO.
z Ekran danych wyjściowych może mieć rozmiar 4:3 lub 16:9.
z Jako płyty docelowej nie można użyć płyty DVD+RW.
z Płyta DVD jest tworzona za pomocą kamery. Nie można utworzyć płyty DVD za pomocą stacji DVD komputera.
Do góry

Rozdział 6: Duplikowanie płyty na płycie DVD 8 cm
Po skopiowaniu filmów i zdjęć nagranych za pomocą kamery na dysk twardy komputera zamień płytę w
kamerze i zapisz skopiowane filmy i zdjęcia.

Typy płyt, które mogą być używane z aplikacją Picture Package Duplicator
z
z

Dane można kopiować na płytę, która jest tego samego typu, co płyta oryginalna. W przypadku
nagrania w trybie VIDEO można kopiować na płytę DVD-RW lub DVD-R.
W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące typów płyt, których można
używać:
Typ płyty źródłowej

Dopuszczalny typ płyty docelowej

Płyta

O

O

X

O

O*

X

X

O*

X

X

X

O*

*: Nagrywalna
Uwagi
z Aby skopiować dane nagrane na płycie innej niż DVD+RW, płyta musi być zamknięta.
z Płyta zapisana w formacie nagrywalnym jest kopiowana również w formacie nagrywalnym.

1

Włącz komputer.
Zaloguj się jako członek grupy Administratorzy.

2

Podłącz kamerę do źródła zasilania, włącz ją, a następnie naciśnij przycisk
PLAY/EDIT.
Jako źródła zasilania użyj zasilacza sieciowego.
Szczegółowe informacje na temat posługiwania się przełącznikiem POWER i lokalizacji przycisku
PLAY/EDIT znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej z kamerą.

3

Kliknij dwukrotnie ikonę [Picture Package Menu] na pulpicie.
Na ekranie zostanie wyświetlone menu [Picture Package Menu].

4

Kliknij przycisk [Duplicating Disc].
Zostanie uruchomiona aplikacja [Picture Package Duplicator].

5

Włóż do kamery nagraną płytę (oryginalną).

6

Podłącz kamerę do komputera, wykonując poniższe czynności. <Szczegóły>
1 Włącz kamerę, a następnie naciśnij przycisk PLAY/EDIT.
2 Podłącz kamerę do komputera. <Szczegóły>
3 Wybierz opcję [

7

KOMPUTER] na ekranie kamery.

Kliknij przycisk [Start].

Rozpocznie się kopiowanie filmów i zdjęć na komputer.

8

Po pojawieniu się poniższego ekranu zastąp płytę w kamerze nową płytą (docelową).

Uwagi
z Jeśli miejscem docelowym nie jest zalecana płyta, pojawia się ostrzeżenie. Aby kontynuować kopiowanie, kliknij przycisk
[OK].
z Jeśli płyta docelowa nie nadaje się do zapisu, nie można skopiować płyty.

9

Kliknij przycisk [Write].

Rozpocznie się kopiowanie filmów i zdjęć na płytę.

Po zakończeniu zapisywania danych otworzy się pokrywa płyty kamery.

10

Kliknij przycisk [Yes] lub [No].

Do góry

Rozdział 7: Korzystanie z oprogramowania na komputerze Macintosh
W podręczniku „Przewodnik po operacjach podstawowych” opisano sposób podłączenia kamery do
komputera Macintosh oraz sposób importowania obrazów z włożonej karty „Memory Stick Duo”.

Podłączanie kamery do komputera Macintosh za pomocą kabla USB
Uwaga
z Przed włączeniem kamery komputer może nie wykryć kamery podłączonej przy użyciu kabla USB.

1

Włóż do kamery kartę „Memory Stick Duo”.

2

Podłącz kamerę do źródła zasilania, włącz ją, a następnie naciśnij przycisk
PLAY/EDIT.
Jako źródła zasilania użyj zasilacza sieciowego.
Szczegółowe informacje na temat posługiwania się przełącznikiem POWER i lokalizacji przycisku
PLAY/EDIT znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej z kamerą.

3

Dokładnie podłącz kabel USB do gniazda USB na komputerze.
Szczegółowe informacje na temat lokalizacji gniazda USB znajdują się w instrukcji obsługi
dostarczonej z kamerą.

4

Podłącz drugi koniec kabla USB do gniazda USB na komputerze.
Na ekranie kamery zostanie wyświetlone menu [WYBÓR USB].
Wskazówka
z Po wyświetleniu tego ekranu wybierz żądaną opcję menu. Szczegółowe informacje na temat wybierania opcji menu
znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej z kamerą.
Uwaga
z Podczas podłączania kamery do komputera należy pamiętać, aby włożyć złącze we właściwym kierunku. Wkładanie
złącza na siłę może spowodować uszkodzenie kabla lub kamery.

5

Wybierz opcję [

KOMPUTER] na ekranie LCD kamery.

Na pulpicie pojawi się ikona stacji.

Odłączanie kabla USB/Wyłączanie kamery/Wyjmowanie karty „Memory Stick Duo”
1 Na ekranie [

KOMPUTER] kamery dotknij opcji [KON].

2 Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
3 Metodą „przeciągnij i upuść” przenieś ikonę stacji wyświetlaną na pulpicie na ikonę kosza [Trash].
4 Na ekranie LCD kamery dotknij opcji [KON].
5 Odłącz kabel USB od kamery i komputera.
Uwagi
z Przed wyłączaniem kamery nie zapomnij o odłączeniu kabla USB.
z W systemie Mac OS X przed odłączeniem kabla USB i wyjęciem karty „Memory Stick Duo” należy wyłączyć komputer.
Do góry
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Rozdział 7: Korzystanie z oprogramowania na komputerze Macintosh

Kopiowanie obrazów z karty „Memory Stick Duo”

1 Podłącz kamerę do komputera za pomocą kabla USB. <Szczegóły>
2 Kliknij dwukrotnie ikonę stacji.
3 Metodą „przeciągnij i upuść” przenieś odpowiedni plik obrazu na ikonę dysku
twardego.
Uwaga
z Szczegółowe informacje na temat karty „Memory Stick Duo”, która może być używana z kamerą, znajdują się w instrukcji
obsługi dostarczonej z kamerą.
Poprzednia

Do góry

Rozdział 8: Inne

Konwertowanie formatu dźwięku filmów
Format dźwięku filmów skopiowanych z kamery na komputer można przekonwertować na format MPEG
Audio. Filmy przekonwertowane w ten sposób mogą być używane z aplikacjami zgodnymi z formatem
MPEG Audio.
Uwaga
z Film z przekonwertowanym formatem dźwięku jest zapisywany jako nowy plik. Film oryginalny pozostaje.
Wskazówka
z Ta konwersja jest wymagana, jeśli filmy są używane z aplikacją niezgodną z formatem dźwięku Dolby Digital. Dźwięk 5.1kanałowy jest konwertowany na dźwięk 2-kanałowy.

1

Włącz komputer.
Zaloguj się jako członek grupy Administratorzy.

2

Kliknij dwukrotnie ikonę [Picture Package Menu] na pulpicie.
Na ekranie zostanie wyświetlone menu [Picture Package Menu].

3

Kliknij pozycję [Viewing and Handling Pictures].
Zostanie uruchomiona aplikacja [Picture Package DVD Viewer].

4

Kliknij kartę [Hard disk].

5

Kliknij folder zawierający film, którego format dźwięku chcesz przekonwertować.

6

Kliknij dwukrotnie żądany film.

7

Kliknij ikonę [

Convert audio format].

8

Kliknij przycisk [Next].

9

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać miejsce
docelowe i przekonwertować format dźwięku.
Do góry

Rozwiązywanie problemów

Objawy
W przypadku używania obrazów na płycie komputer nie wykrywa kamery.
Po włożeniu płyty CD do stacji dysków komputera pojawia się komunikat o błędzie.
Dostarczonego oprogramowania „Picture Package” nie można używać na komputerze Macintosh.
Na komputerze nie można oglądać filmów i zdjęć znajdujących się na płycie w kamerze.
Na komputerze nie można oglądać filmów i zdjęć zarejestrowanych na karcie „Memory Stick Duo”.
Na ekranie komputera nie pojawia się ikona karty „Memory Stick” [Removable Disk].
Pakiet Picture Package nie działa poprawnie.
Podczas pracy pakietu Picture Package pojawia się komunikat o błędzie.
Film lub zdjęcie albo dźwięk kamery nie są poprawnie odtwarzane na komputerze.
Nie można zapisywać danych z komputera na płycie w kamerze.
Plik przesyłany z komputera nie jest zapisywany na karcie „Memory Stick Duo” w kamerze.
Sceny nie są poprawnie przesyłane na komputer.
Wygląd rzeczywistego ekranu lub treść wyświetlonego komunikatu różnią się od przedstawionych w
podręczniku „Przewodnik po operacjach podstawowych”.
Do góry

Dalej

Rozwiązywanie problemów

Przyczyna i/lub rozwiązanie
W przypadku używania obrazów na płycie komputer nie wykrywa kamery.
Zainstaluj pakiet Picture Package: <Szczegóły>
Odłącz od komputera urządzenia podłączone do interfejsu USB inne niż klawiatura, mysz i kamera.
Odłącz kabel od komputera i kamery, ponownie uruchom komputer, a następnie ponownie podłącz w poprawny sposób
urządzenia. <Szczegóły>
Sprawdź, czy sterownik USB jest poprawnie zainstalowany, wykonując poniższe czynności.
z Podłącz kamerę do komputera. <Szczegóły>
Windows XP
1 Kliknij przycisk [Start], a następnie kliknij polecenie [Control Panel].
2 Kliknij ikonę [Performance and Maintenance], a następnie ikonę [System].
Zostanie wyświetlone okno [System Properties].
3 Kliknij kartę [Hardware].
4 Kliknij opcję [Device Manager].
Zostanie wyświetlone okno [Device Manager].
5 Upewnij się, że są wyświetlane następujące urządzenia: [SONY DDX-C1002 USB Device] w folderze [DVD/CD-ROM
drives], [Generic volume] w folderze [Storage volumes] oraz [USB Mass Storage Device] w folderze [Universal Serial Bus
controllers].
Jeśli wszystkie te urządzenia są wyświetlane, oznacza to, że sterownik USB jest poprawnie zainstalowany. Jeśli
którekolwiek z tych urządzeń nie jest wyświetlane, wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować sterownik USB.
1 Włóż dostarczoną płytę CD do stacji dysków komputera.
2 Kliknij przycisk [Start], a następnie kliknij polecenie [My Computer].
3 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [PICTUREPACKAGE] (stacja dysków)*.
*Nazwy dysków, np. (E:), mogą różnić się w zależności od komputera.
4 Kliknij polecenie [Open].
5 Kliknij dwukrotnie ikonę [DVDDriver].
6 Kliknij dwukrotnie ikonę [Setup.exe].

Windows 2000
1 Kliknij przycisk [Start], kliknij polecenie [Settings], a następnie kliknij polecenie [Control Panel].
2 Kliknij ikonę [System].
Zostanie wyświetlone okno [System Properties].
3 Kliknij kartę [Hardware].
4 Kliknij przycisk [Device Manager].
Zostanie wyświetlone okno [Device Manager].
5 Upewnij się, że są wyświetlane następujące urządzenia: [SONY DDX-C1002 USB Device] w folderze [DVD/CD-ROM
drives], [Generic volume] w folderze [Storage volumes] oraz [USB Mass Storage Device] w folderze [Universal Serial Bus
controllers].

Jeśli wszystkie te urządzenia są wyświetlane, oznacza to, że sterownik USB jest poprawnie zainstalowany. Jeśli
którekolwiek z tych urządzeń nie jest wyświetlane, wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować sterownik USB.
1 Włóż dostarczoną płytę CD do stacji DVD komputera.
2 Kliknij dwukrotnie ikonę [My Computer].
3 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [PICTUREPACKAGE] (stacja DVD)*.
*Nazwy dysków, np. (E:), mogą różnić się w zależności od komputera.
4 Kliknij polecenie [Open].
5 Kliknij dwukrotnie ikonę [DVDDriver].
6 Kliknij dwukrotnie ikonę [Setup.exe].

Po włożeniu płyty CD do stacji dysków komputera pojawia się komunikat o błędzie.
Skonfiguruj ustawienia ekranu komputera w następujący sposób:
co najmniej 800 x 600 punktów, tryb High Color (16 bitów, 65 000 kolorów) lub wyższy

Dostarczonego oprogramowania „Picture Package” nie można używać na komputerze
Macintosh.
z

Pakietu „Picture Package” nie można używać na komputerze Macintosh. <Szczegóły>

Na komputerze nie można oglądać filmów i zdjęć znajdujących się na płycie w kamerze.
Upewnij się, że złącze jest włożone we właściwym kierunku, po czym dokładnie podłącz kabel USB do gniazda USB kamery.
Włącz kamerę, a następnie naciśnij przycisk PLAY/EDIT.
Wybierz menu [WYBÓR USB], a następnie opcję [ KOMPUTER] w ustawieniach menu kamery. Szczegółowe informacje na
temat wybierania opcji menu znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej z kamerą.
Odłącz od komputera urządzenia USB inne niż klawiatura, mysz i kamera. <Szczegóły>

Na komputerze nie można oglądać filmów i zdjęć zarejestrowanych na karcie „Memory Stick
Duo”.

z

Dokładnie włóż kartę „Memory Stick Duo”.
Wybierz menu [WYBÓR USB], a następnie opcję [ KOMPUTER] w ustawieniach menu kamery. Szczegółowe informacje na
temat wybierania opcji menu znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej z kamerą.
Komputer nie wykrywa karty „Memory Stick Duo” podczas wykonywania takich czynności, jak odtwarzanie czy edycja płyty.
Zakończ działanie kamery przed podłączeniem jej do komputera.

Na ekranie komputera nie pojawia się ikona karty „Memory Stick” [Removable Disk].

z

Włącz kamerę, a następnie naciśnij przycisk PLAY/EDIT.
Włóż do kamery kartę „Memory Stick Duo”.
Odłącz od komputera urządzenia USB inne niż klawiatura, mysz i kamera. <Szczegóły>
Wybierz menu [WYBÓR USB], a następnie opcję [ KOMPUTER] w ustawieniach menu kamery. Szczegółowe informacje na
temat wybierania opcji menu znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej z kamerą.
Komputer nie wykrywa karty „Memory Stick Duo” podczas wykonywania takich czynności, jak odtwarzanie czy edycja płyty.
Zakończ działanie kamery przed podłączeniem jej do komputera.

Pakiet Picture Package nie działa poprawnie.
Zamknij pakiet Picture Package, a następnie uruchom ponownie komputer z systemem Windows.

Podczas pracy pakietu Picture Package pojawia się komunikat o błędzie.
Zamknij pakiet Picture Package na komputerze z systemem Windows, a następnie przesuń przełącznik POWER kamery, tak
aby wybrać inny tryb.

Film lub zdjęcie albo dźwięk kamery nie są poprawnie odtwarzane na komputerze.
z
z
z

Jeśli kamera jest podłączona do komputera, który nie obsługuje standardu Hi-speed USB (USB2.0), film, zdjęcie lub dźwięk
mogą nie być poprawnie odtwarzane. Nie dotyczy to filmu, zdjęcia ani dźwięku skopiowanego na komputer.
Jeśli opcja [SZYBK. USB] w ustawieniach kamery ma wartość [PEŁNA SZYBK.], film, zdjęcie lub dźwięk mogą nie być
poprawnie odtwarzane. Nie dotyczy to filmu, zdjęcia ani dźwięku skopiowanego na komputer.
W zależności od komputera odtwarzanie filmu lub dźwięku może zostać czasowo zatrzymane. Nie dotyczy to filmu ani
dźwięku skopiowanego na komputer.

Nie można zapisywać danych z komputera na płycie w kamerze.
z
z

Użyj zalecanych płyt. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej z kamerą.
Na płycie DVD kamery nie można zapisywać danych przy użyciu oprogramowania innego niż Picture Package.

Plik przesyłany z komputera nie jest zapisywany na karcie „Memory Stick Duo” w kamerze.
Kabel USB (dostarczony) nie został odłączony we właściwy sposób. Ponownie podłącz kamerę do komputera i prześlij dane.
<Szczegóły>

Sceny nie są poprawnie przesyłane na komputer.
Ustaw dla opcji [SZYBK.USB] na kamerze wartość [PEŁNA SZYBK.].

Wygląd rzeczywistego ekranu lub treść wyświetlonego komunikatu różnią się od
przedstawionych w podręczniku „Przewodnik po operacjach podstawowych”.
Wygląd rzeczywistego ekranu lub treść wyświetlonego komunikatu mogą się różnić.
Wstecz

Do góry

Informacje dodatkowe

Wymagania systemowe
Użytkownicy systemu Windows
W przypadku korzystania z pakietu Picture Package
z System operacyjny: Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition lub
Windows XP Professional
Wymagana jest instalacja standardowa systemu.
Nie gwarantuje się działania kamery podłączonej do komputera z uaktualnioną wersją powyższych
systemów operacyjnych.
z Procesor: Intel Pentium III 600 MHz lub szybszy (zalecany 1 GHz lub szybszy)
z Aplikacja: DirectX wersja 9.0c lub nowsza (Ten produkt jest oparty na technologii DirectX.
Konieczne jest zainstalowanie programu DirectX.)
Windows Media Player wersja 7.0 lub nowsza
Macromedia Flash Player wersja 6.0 lub nowsza
z System dźwiękowy: 16-bitowa, stereofoniczna karta dźwiękowa i głośniki stereofoniczne
z Pamięć: Co najmniej 128 MB (zalecane 256 MB lub więcej)
z Dysk twardy: Dostępna pamięć wymagana do instalacji: co najmniej 250 MB (co najmniej 2GB w
przypadku używania aplikacji Picture Package Duplicator.)
Zalecana pojemność dysku twardego: 6 GB lub więcej (w zależności od rozmiaru edytowanych
plików obrazów).
z Monitor: Karta graficzna VRAM 4 MB, rozdzielczość co najmniej 800 X 600 punktów, High color
(kolor 16 bitów, 65 000 kolorów), obsługa sterowników ekranu DirectDraw (produkt ten nie będzie
działał poprawnie w rozdzielczości mniejszej niż 800 X 600 punktów, przy ustawieniu 256 kolorów
lub niższym).
z Inne: Port USB (w instalacji standardowej), stacja dysków.
W przypadku odtwarzania na komputerze obrazów nagranych na karcie „Memory Stick Duo”
z System operacyjny: Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition lub
Windows XP Professional
Wymagana jest instalacja standardowa systemu.
Nie gwarantuje się działania kamery podłączonej do komputera z uaktualnioną wersją powyższych
systemów operacyjnych.
z Procesor: Pentium MMX 200 MHz lub szybszy
z Inne: Port USB (w instalacji standardowej)
z Jeśli komputer jest wyposażony w gniazdo na kartę Memory Stick, włóż kartę „Memory Stick Duo”,
na której są nagrane obrazy, do przejściówki Memory Stick Duo, a następnie włóż ją do gniazda na
kartę Memory Stick w komputerze, aby skopiować zdjęcia na komputer.

Użytkownicy komputerów Macintosh
W przypadku samego kopiowania na komputerze obrazów nagranych na karcie
„Memory Stick Duo”
z System operacyjny: Mac OS 9.1/9.2 lub Mac OS X (v 10.1/v 10.2/v 10.3/v 10.4)
z Inne: Port USB (w instalacji standardowej)
Do góry

Dalej

Informacje dodatkowe

Znaki towarowe i regulacje prawne
Informacja dotycząca znaków towarowych
Picture Package jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.
„Handycam” i
są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
z „Memory Stick”,
, „Memory Stick PRO”,
, „Memory Stick Duo”,
,
„Memory Stick PRO Duo”,
, „MagicGate” oraz
są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Sony Corporation.
z Dolby oraz symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
z Microsoft, Windows oraz Windows Media są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
z Macromedia oraz Macromedia Flash Player są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Macromedia, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
z Pentium jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Intel Corporation.
Wszystkie inne nazwy produktów wymienionych w niniejszym podręczniku są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Ponadto symbole „TM” oraz „(R)” nie są
podawane za każdym razem w niniejszym podręczniku.
z
z

Informacja dotycząca praw autorskich
Dzieła muzyczne, nagrania dźwiękowe oraz inna zawartość muzyczna należąca do osób trzecich
i uzyskana z dysków CD, Internetu lub innych źródeł (zwana „Zawartością muzyczną”) stanowią
własność odpowiednich osób, objętą i chronioną prawami autorskimi i innymi prawami obowiązującymi
w danym kraju/regionie. Jeśli nie zezwalają na to wyraźnie odpowiednie prawa, zabrania się
użytkowania (w tym, bez ograniczeń, kopiowania, modyfikowania, reprodukowania, przekazywania,
przesyłania lub publikowania w ogólnodostępnej sieci zewnętrznej, przesyłania, rozpowszechniania,
pożyczania, wydawania licencji, sprzedawania i udostępniania) jakiejkolwiek Zawartości muzycznej,
bez wcześniejszego uzyskania autoryzacji lub zgody właściciela tejże Zawartości. Licencja na
użytkowanie pakietu Picture Package wydana przez Sony Corporation nie będzie interpretowana jako
dorozumiane, oparte na zarzucie lub w inny sposób uzasadnione udzielenie jakiejkolwiek licencji lub
prawa do użytkowania Zawartości muzycznej.
Wstecz
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D
DirectX 9.0c
E
Edycja
F
Format dźwięku
H
Hi-Speed USB (USB 2.0)
I
ImageMixer EasyStepDVD
ImageMixer MPEG Cutter
Instalacja
M
Macintosh
MP3
MPEG Audio, format
O
Oryginalny klip wideo/pokaz slajdów
P
Picture Package
Picture Package Duplicator
Picture Package DVD Viewer
Picture Package Menu
Picture Package Producer2
T
Tworzenie płyty DVD
Typy płyt, które mogą być używane z aplikacją Picture Package Duplicator
U
USB, kabel
USB, połączenie (Macintosh)
USB, połączenie (Windows)
V
VIDEO, tryb
W
WAV
Windows
Z
Zamykanie

